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Fylkesmannen opphever motorferdselforbud på Ringvassøya, Rebbenesøy
og Vannøya
Vi viser til Fylkesmannens vedtak datert 3. april, om motorferdselforbud på Ringvassøya,
Rebbenesøy og Vannøya fra 8. april inntil videre.
Bakgrunn for saken
I vår anmodet Karlsøy kommune Fylkesmannen om å innføre midlertidig motorferdselsforbud i
deler av Karlsøy kommune. Fylkesmannen mottok også e-post 20. mars der Reinbeitedistrikt 12
anmodet om at tråkking av skiløype på Ringvassøy på strekningen Skogsfjordvatn grendehus til
Grønliskarat ble stoppet på grunn av beitekrise. Fylkesmannen mottok ikke tilsvarende henvendelse
fra Rebbenesøy eller Vannøya reinbeitedistrikt.
Det var svært vanskelige beiteforhold for rein i både Troms og Finnmark i vinter. De vanskelige
beiteforholdene skyldtes at det var store mengder tettpakket snø og ishinner som hindret reinen i å
grave seg ned til beitene. Denne beitesituasjonen vedvarte i en lengre periode. Beiteforholdene førte
til at reinene ble i dårligere kondisjon enn normalt.
Fylkesmannen og kommunene er pliktig til å ivareta hensynet til reindriften og sikre næringas
beitearealer jf. reindriftsloven § 1 andre ledd andre setning. Motorferdsel i utmark kan forstyrre rein,
spesielt på senvinteren hvor utfarten kan være stor samtidig som reinen er spesielt sårbar for
forstyrrelser. Både i motorferdselloven § 8 og reindriftsloven § 65 første ledd er det dessuten
aktsomhetsregler for å hindre at rein skremmes eller uroes. Brudd på disse kan være straffbart.
Både Fylkesmannen og kommunene har med hjemmel i motorferdselloven og nasjonal forskrift til
motorferdselloven myndighet til å iverksette tiltak for å ivareta hensynet til reindriften og
dyrevelferden.
Fylkesmannen kan nekte direktehjemlet motorferdsel i angitte områder
Dersom kjøring som er tillatt etter nasjonal forskrift (nf) § 2 (barmark) eller § 3 (snødekt mark) er til
skade eller ulempe for naturvern, frilufts, viltinteresser eller andre interesser, kan Fylkesmannen
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etter forskriftens § 2 tredje ledd og jf. § 3 tredje ledd, kunne begrense eller forby motorferdsel ut fra
disse hjemlene. Motorferdsel kan forbys for alle eller enkelte av de angitte formål, for hele eller deler
av året. Fylkesmannen har imidlertid ikke myndighet til å inndra dispensasjoner eller hindre
motorferdsel etter motorferdselloven § 4 med hjemmel i disse bestemmelsene.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark besluttet derfor å forby motorferdsel etter forskriften § 3 tredje
ledd på hele Ringvassøya, Rebbenesøy og Vannøya fra 8. april og inntil videre.
Fylkesmannen ser ikke behov for å ha et slikt forbud lenger, og velger å oppheve vårt vedtak fra i
vår.
Fylkesmannens vedtak

***
Fylkesmannen i Troms og Finnmark opphever vårt vedtak av 3. april 2020 (sak 2020/2921).
Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag § 3 tredje ledd.
**
Vis hensyn til rein hele året!
Vi anmoder alle som ferdes i området om å vise varsomhet dersom rein påtreffes. Reinen er sårbar
for forstyrrelser. For informasjon om beitekrisen og hvordan man bør opptre for å ikke forstyrre rein
unødig, se Fylkesmannens hjemmesider.
Vi ber også kommunen om å gjøre folk oppmerksom på pliktene etter motorferdselloven § 8 og
reindriftsloven § 65 til å opptre hensynsfullt for å unngå skade/ulempe/unødig forstyrrelse av rein,
og å true med anmeldelse hvis de kjører på en måte som forstyrrer reinen.

Med hilsen

Iris Rita Hallen (e.f.)
leder for seksjon vilt og motorferdsel
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